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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menyikapi perkembangan dan situasi kompetisi bisnis yang semakin 

keras, perlu kejelian dalam memiliki dan menjalankan sesuatu bidang usaha 

untuk meminimalkan resiko kerugian dalam berbisnis baru bukanlah hal yang 

mudah perlu pengamatan dan pertimbangan yang matang sebelum akhirnya 

memutuskan sebuah bisnis. Wirausaha adalah proses mengidifikasi, 

mengembangkan dan mewujudkan ke dalam bisnis. Karena adanya perbedaan 

pola pikir dan sudut pandang setiap orang ini yang menjadikan  ide dalam 

menghadapi suatu permasalahan akan  berbeda pula. Mendasari karakterisik 

dasar usaha yang memiliki motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang 

sangat terkait dengan nilai, perilaku dan sikap manusia unggul. 

Menjadi seorang pengusaha memang tidak semudah yang kita 

bayangkan, dengan mengambil resiko yang nasib kedepannya tidak di ketahui, 

akan terjadi hambatan - hambatan, dalam aspek internal dan ekternal dari 

permasalahan usaha serta pesaing usaha yang semakin banyak. Berwirausaha  

muncul  diikuti  dengan  keberanian  individu  dalam mengembangkan usaha 

dan ide-ide barunya sehingga akan mempengaruhi strategi karir  berwirausaha.  

Proses  kewirausahaan  meliputi  semua  fungsi,  aktivitas,  dan tindakan yang 

berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. 

Dengan berwirausaha, maka harus memiliki nilai, kemampuan dan perilaku 

seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang 

dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya.  Jadi seorang wirausaha 

harus bersifat fleksibel  dan  imaginatif,  mampu  merencanakan,  mengambil  

resiko,  mengambil keputusan  dan  mengambil  tindakan  untuk  mencapai  

tujuan.  Hal  ini  sesuai pernyataan Suryana (2005:3) bahwa seorang 

wirausaha harus memiliki nilai-nilai dan  kemampuan  yang  diwujudkan  

dalam  bentuk  perilaku  dalam  berkreasi  dan berinovasi. 
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Menurut  Zimmerer  (dalam  Suryana  2003:2),  kewirausahaan  adalah  

hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan 

keinovasian dalam memenuhi  kebutuhan  dan  peluang  di  pasar.  Dalam  hal  

ini  kreativitas  dapat diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  mengembangkan  

ide-ide  baru  dan  untuk menemukan  cara-cara  baru  dalam  memecahkan  

persoalan  dan  menghadapi peluang. Sedangkan keinovasian diartikan sebagai 

kemampuan untuk menerapkan kreativitas  dalam  rangka  memecahkan  

persoalan-persoalan  dan  peluang  untuk mempertinggi  dan  meningkatkan  

taraf  hidup.  Dengan  demikian  kewirausahaan muncul apabila seseorang 

individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ideide barunya. 

Salah satu bentuk wirausaha di daerah kelurahan Mateseh yang banyak 

diunjungi oleh konsumen adalah usaha  Penyet Lamongan, yang merupakan 

olahan makanan berbahan ayam, bebek, lele, tempe, tahu dll dengan citra rasa 

yang sangat enak. Penyet Lamongan  menjadi salah satu hidangan yang di 

sukai semua kalangan dari anak- anak sampai orang dewasa. Saat di santap 

ayam penyet memang sangat enak, gurih dan bumbunya yang sangat terasa 

dimulut. Masakan Penyet Lamongan yang di penyet dengan dengan sebutan 

ayam penyet ini khas kota surabaya yang cukup terkenal. 

Asal mula WM Penyet Lamongan  mereka biasanya berjualan di 

pinggir jalan, mengusai sebagaian besar area pedagang kaki lima hampir 

semua kota di indonesia. Mereka memiliki tenda khusus setiap warung 

pedagagang kaki lima yang didirikan, sebuah kain dengan panjang 5 meter, 

dengan gambar ayam ,bebek, lele, tempe, tahu dll. Tipikal sekali dan sering 

kita semua pedagang kaki lima tersebut. Dan akhirnya ternyakan juga berasal 

dari mana mereka. Mereka adalah pedagang yang sebagian besar berasal dari 

lamongan. (http://jalanselatan.wordpress.com>...) 

Salah satu contoh seorang wirausaha bapak Anjar yang mempunyai 

WM Penyet Lamongan Sidodadi. WM Penyet Lamongan Sidodadi  ini 

menjual berbagai penyetan yaitu :ayam, lele, bebek, tempe, tahu dll. WM 

Penyet Lamongan Sidodadi di dirikan sejak tahun 2007 dengan modal 

terbatas, karena pada awalnya WM Penyet Lamongan Sidodadi ini didirikan 

http://jalanselatan.wordpress.com/
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untuk mencukupi kebutuhan keluarga. WM Penyet Lamongan Sidodadi yang 

bertempat di jalan raya bukit kencana jaya kelurahan meteseh, WM Penyetan 

Lamongan Sidodadi ini yang berbentuk tenda yang semua kalangan bisa 

menikmati Penyetan Lamongan Sidodadai. WM Penyet Lamongan Sidodadi 

pada saat ini memiliki cabang di gunung pati yang dikelola oleh adiknya dan 

sudah  berjalan selama  2 tahun. WM Penyet Lamongan Sidodadi ini selain 

pemiliknya dibantu pula oleh karyawan yang berjumlah 6 orang. Sedangkan 

yang dberada digunungpati dibantu oleh  2 karyawan. 

Karakteristik umum wirausahawan yang berhasil menurut beberapa 

teori antara lain, manurut M.scarborough dan Thomas W. Zimmerer (1993:5) 

mengemukakan tiga karakteristik umum wirausahawan yang berhasil, dalam 

karya enterpreneurship and small enterprise deveopment report. Dan menurut 

Dun Stenhoff dan John E. Burgess( 1993:37) mengemukakan  empat ciri 

wirausahawan yang berhasil bercermin pada sifat-sifat kepribadiannya.  

Dalam penelitian ini mengunakan teori Geoffrey Meredith Karena 

mengemukakan enam ciri-ciri kewirausahaan dilihat dari kepribadian, jiwa, 

watak, sikap, dan perilakunya. 

Disamping warung makan Penyet lamongan Sidodadi, masih terdapat 

pula warung makan Penyet Lamongan lainnya seperti  Penyet Lamongan Cak 

Gito, Penyet lamongan Cak Erwin yang keduanya telah berwirausaha lebih 

dari lima tahun. Menjadi seorang wirausaha tidaklah mudah, secara konsep 

terdapat kriteria- kriteria yang menjadi alat ukur akan kemampuan dari 

kesuksesan seorang wirausaha. Menurut Meredith (1996) ciri dan watak 

kewirausahaan sebagai berikut: 

1. Percaya diri dan optimis 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

3. Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan 

4. Kepemimpinan  

5. Keorisinilan 

6. Berorientasi masa depan 
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Dengan memperhatikan uraian diatas, maka penelitian ini akan  

mengidentifikasi kriteria entrepreneur pada pengusaha ayam penyet lamongan 

yang berada didaerah kelurahan Meteseh tersebut. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : Bagaimana identifikasi karakteristik entrepreneur pada 

pengusaha WM Penyetan Lamongan di Kelurahan Meteseh menurut teori dari 

Geoffrey G. Meredith? 

 

1.3 Tujuan  penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik wirausaha WM Penyetan Lamongan menurut teori yang 

dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith. 

1.4 Manfaat  Penelitian  

  Adapun manfaat dari penelitian yang dibuat penulis untuk 

beberapa pihak ,yaitu: 

1. Bagi penulis, 

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya 

memahami karakteristik menjadi wirausaha, dan memberikan referensi 

penelitian masa medatang. 

2. Bagi pembaca 

Menambah pengetahuan wawasan berhubungan karakteristik 

kewirausahaan, dan sebagai bahan pertimbangan jika menjadikan topik 

sebagai bahan tugas akhir pembaca. 

3. Bagi wirausaha 

Menjadi refrensi masukan bagi pemilik WM Penyetan Lamongan yang 

akan mengembangkan bisnisnya dengan memperbaiki dan 

mengembangkan karakteristik kewirausahaan, dan pengusaha yang hendak 

membuka atau mengembangkan usahanya. 

 


